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EMANCIPAÇÃO

Neste ano, 175 distritos pleiteiam transformação em municípios.
Embora considerado assustador, esse número indica a tendência dos
cidadãos a buscarem proximidade com o centro de decisões, o que
se traduz, entre outras vantagens, em melhor qualidade de vida

REFAZENDO O MAPA
DE MINAS GERAIS
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s estatísticas geográ
ficas sobre o Estado
de Minas Gerais, no

final de 1994, pouco se dife-
renciavam dos números do
ano anterior. Seu mapa tinha
as mesmas representações
gráficas, adistribuiçãode sua
economia se fazia com os
mesmos coeficientes, e os ci-
dadãos se dispersavam se-
gundo a mesma divisão
geopolítica. Um ano depois,
além da certeza de que a ve-
lha Minas está mais velha,
pouco se pode afirmar sobre
o Estado, no que se refere ao
número de municípios que o
compõe. Depois de aprovada
a Lei Complementar n° 37.
que dispõe sobre a criação,
fusão e desmembramento de
municípios, sancionada pelo
governador Eduardo Azeredo
emjaneiro deste ano, umgran-
de número de pedidos de
emancipação chegou à As-

sembléia Legislativa, amea-
çando acrescentar ao mapa
mineiro 175 novas unidades.

A Lei Complementar n°
37 foi a principal responsá-
vel por essa avalanche de so-
licitações, e a primeira con-
seqüência disso foi a elabo-
ração de uma nova lei, a Lei
Complementar n° 39, que
procura corrigir algumas bre-
chas da norma predecessora.
Isto porque, ao contrário da
Lei Complementar n° 19, de
julho de 1991, modificada
pela Lei Complementar n°24,
de maio de 1992, que regula-
mentou as emancipações
ocorridas em 1992, a Lei
Complementar n° 37 não le-
vava em conta a capacidade
de subsistência econôrnicado
novo município a ser criado.

Essa mesma lei reduzia,
no caso dos distritos meno-
res, o número de eleitores
necessário para formalizar a

representação que, encami-
nhada à Assembléia, dá iní-
cio à tramitação do processo.
Enquanto a lei anterior esta-
belecia em seu artigo So.
inciso 1, que a representação
deveria ser assinada por, no
mínimo, 300 eleitores
domiciliados na área a ser
emancipada, a lei atual fala
em 7% dos eleitores, o que,
no caso dos distritos com dois
mil habitantes (mínimo de
eleitores para que possa se
candidatar à condição de ci-
dade), equivale a 140 assina-
turas. Outro facilitador foi a
não-exigência de uma distân-
cia mínima entre os períme-
tros urbanos do distrito e da
sede, anteriormente de 1,3
quilômetro.

Susto - Atiçados pela
perspectiva de construção de
uma nova cidade e imbuídos
de forte espírito libertário,

sintetizado na vontade de ad-
ministrar seus próprios re-
cursos, os habitantes dos dis-
tritos se mobilizaram de for-
ma a promover o mais vigo-
roso movimento de emanci-
pação já visto no Estado. O
número é tão grande (175
emancipações e duas anexa-
ções) que até o Tribunal Re-
gional Eleitoral (TRE) se diz
incapaz de bancar o custo da
realização de tantos plebisci-
tos, estimado em R$ 1 mi-
lhão. Tais consultas, previs-
tas na lei, têm a finalidade de
obter o aval dos moradores
dos distritos, devendo prece-
der a elaboração do projeto
de lei de emancipação.

Outra conseqüência da
chuva de requerimentos que
caiu sobre a Assembléia até o
dia 31 de maio, último prazo
para a apresentação dos pe-
didos, traduziu-se em forma
de um susto, que poderá afo-
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gar as pretensões de parte dos
candidatos a município. De-
pois de tomar conhecimento
do volume de distritos que
pleiteiam autonomia política,
o governador Eduardo
Azeredo mudou o tom de voz
e ameaçou represar a enxur-
rada emancipacionista.

O recado foi repassado aos
líderes governistas e aos de-
putados de maneira geral. Na
avaliação do governador, nos
32 municípios emancipados
em 1992, a qualidade devida
melhorou. Mas considerou
"um exagero" o número atu-
al. Por essa razão, ameaçou
vetar os projetos em que fo-
rem comprovados problemas
de ordem econômica e, certa-
mente, aqueles oriundos de
pressões de natureza política.

Essa posição do chefe do
Executivo mineiro ficou
fortalecida depois de uma reu-
nião com onze dos prefeitos
da Região Metropolitana de
Belo Horizonte, para os quais
desmembrar municípios po-
bres é sinônimo de "dividir a
miséria". Além disso, multi-
plicam-se os gastos do setor
público com novos funcioná-
rios, vereadores, secretários,
prefeitos, equipamentos e de-
mais despesas decorrentes do
processo.

A reação ao movimento
das emancipações foi lidera-
da pelo presidente da Assoc i-
ação dos Municípios da Re-
gião Metropolitana de Belo
Horizonte (Grambel) e pre-
feito de Santa Luzia, Wilson
Vieira, para quem há nisso
tudo "intenções eleitoreiras".
O prefeito entregou ao presi-
dente da Assembléia, deputa-
do Agostinho Patrús, um do-

cumento pedindo, entre ou-
tras coisas, a realização de
plebiscito também nos muni-
cípios, e não apenas nos dis-
tritos, como determina a le-
gislação. Também gritou o
prefeito de Igarapé, Arnaldo

Chaves, ameaçado de perder
mais de 70% de sua receita se
a emancipação de São Joa-
quim de Bicas for aprovada.

Os prefeitos citam o exem-
plo de Mateus Leme, municí-
pio que quase chegou à falên-
cia depois de veremancipado
seu mais rico distrito:
Juatuba. Enquanto a cidade-
sede ficou com a carga de
funcionários públicos, dívi-
das e equipamentos defasa-
dos, o novo município cons-
truía seu horizonte com a
parcelado ICMS gerada pela
fábrica de bebidas que abriga
em seu território.

A solução teve de vir a
reboque. Na forma da Lei n°
11.042, criou-se uma com-
pensação financeira para
atendera "municípios que ti-

veram distritos emancipa-
dos". Mas o endereço para a
nova correspondência era um
só: Mateus Leme. De acordo
com a lei, fica garantida com-
pensação financeira mensal
ao município remanescente,

equivalente a 91% da perda,
sempre que, após a criação e
a instalação de um município
dele desmembrado, seu índi-
ce referente ao Valor Adicio-
nado Fiscal (VAF) - que
mede a participação do mu-
nicípio na receita do ICMS -.
for inferior a 50% daquele
que lhe era atribuído antes da
emancipação. "O benefício
terá a duração máxima de 13
anos e será reduzido em 7% a
cada ano, aplicada a partir do
250 mês após o início do be-
nefício", determina a lei, es-
tabelecendo, ainda, que os
recursos serão deduzidos da
parcela global de arrecada-
ção tributária prevista no
inciso II do art. 3° da Lei
Complementar n° 63, de 11
de janeiro de 1990.

Para evitar a elaboração
de uma nova lei motivada por
casos particulares, e diante
da inexistência de estudos de
viabilidade econômica, os
parlamentares mineiros tra-
taram de aperfeiçoar a lei. De

autoria do deputado
Anderson Adauto (PMDB),
na forma do substitutivo n°2
do deputado Dilzon Meio
(PTB), com uma emenda do
deputado Cleuber Carneiro
(PFL), foi aprovado o Proje-
to de Lei Complementar
n° 1195, sancionado pelo go-
vernador Eduardo Azeredo.
A nova Lei Complementar n°
39 impede a emancipação dos
distritos industriais e daque-
les que contribuem com mais
de 70% da receita ou que
possuem mais de 80% do ter-
ritório do município rema-
nescente Também não po-
dem se emancipar mais de
três distritos por município,
sendo que, na eventualidade
de haver mais de três solicita-
ções, prevalecerão aquelas re-

O Presidente Agostinho Patrus recebe do prefeito de Raul Soares, José Constantino
Gonçalves, a documentação sobre o distrito de Santana do Tabuleiro
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ferentes aos distritos mais dis-
tantes da sede.

Desenvolvimento - Por
tantos motivos, é difícil não
ceder aos argumentos de
quem prevê catástrofes a
partir de um acréscimo de
quase 180 unidades. Háde se
considerar, porém, que, à
exceção dos casos no-
tadamente inviáveis, são
igualmente convincentes os
argumentos daqueles que de-
fendem a emancipação como
única saída para promover o
desenvolvimento e construir
um sentimento de cidadania.
Uma cultura política que nas-
ce da efetiva participação nos
atos e decisões municipais.

Existem casos de distritos
com vida completamente au-
tônoma, que se localizam a
dezenas de quilômetros da
sede e que geram riquezas
para o vizinho, sem conse-
guir um tostão de investimen-
to em retorno. Ou, ainda, os
que se identificam cultural e
socialmente com outro muni-
cípio mais próximo. Essas
comunidades, seja pelo iso-
lamento ou por necessidade,
podem acabar adotando for-
mas de organização mais cri-
ativas, avançadas e indepen-
dentes em relação ao municí-
pio-sede.

É o que afirma a irmã
Antônia da Consolação da
Silva, vice-diretora da Esco-
la Estadual Padre Júlio Ma-
ria, do distrito de Santana do
Tabuleiro, em Raul Soa-
res.Na comunidade, de qua-
tro mil habitantes, a escola é
um exemplo da capacidade
de organização popular.
Todas as atividades buscam
atender às demandas do tra-

balhador rural. A escola, que
oferece ensino fundamental e
ensino médio, incluindo cur-
so de Magistério, foi fundada
e é dirigida pelo Centro de
Aprendizagem Comunitária,
uma instituição ligada àCon-
gregação de Nossa Senhora
das Graças (gracianas), que
também encabeça a comis-
são emancipacionista.

Raul Soares, um dos maio-
res municípios do Estado,
com 980 quilômetros qua-
drados, mostra-se incapaz de
administrar os conflitos e ne-
cessidades de distritos como
Tabuleiro, a mais de 70 qui-
lômetros da sede, e Vermelho
Novo, segundo admite o pre-
feito José Constantino Gon-

çalves, ele próprio um defen-
sor da emancipação. "Por
melhor que seja a administra-
ção central, é praticamente
inviável cuidar de um distrito
que fica a uma distância de
70 quilômetros", diz ele.

Os defensores dessa tese
também buscam argumentos
na experiência dos distritos
emancipados em 1992. Um
exemplo é Lagoa Grande, no
Noroeste do Estado, elevado
à categoria de cidade em abril
daquele ano, depois de eman-

cipar-se de Presidente
Olegário. Segundo o vice-pre-
sidente da Câmara Munici-
pal, Sérgio Humberto
Moreira, as dificuldades exis-
tem e não são privilégio de
Lagoa Grande, mas hoje ele
sente uma participação mui-
to maior dos cidadãos em tor-
no do projeto de construção
de uma cidade melhor.

Os problemas estão loca-
lizados na rotina da adminis-
tração, acredita o vereador.
Detalhes que vão desde a ins-
talação dos órgãos públicos
até a definição dos salários
dos servidores, disse ele. Para
reduzir as dificuldades inici-
ais, ele sugere a obriga-
toriedade de o município-sede

transferir parte de seus equi-
pamentos, em valor propor-
cional à participação do dis-
trito na arrecadação munici-
pal, para a nova prefeitura.

Ainda segundo o verea-
dor, o município recém-cria-
do tem chance de gerir me-
lhor seus recursos, já que não
carrega as heranças e os ví-
cios do agora município vizi-
nho, tais como o inchaço da
máquina pública. A ex-sede,
entretanto, vê reduzida a área
sob suajurisdição, mas man-

têm os gastos com a folha de
pagamento dos funcionários,
que consome mais de 60% da
arrecadação.

Essa perda não represen-
ta em si um problema, acre-
dita o prefeito de Presidente
Olegário, Walter Gomes de
Medeiros. "desde que se man-
tenha a qualidade dos servi-
ços prestados pela Prefeitu-
ra", acrescenta.

Ainda que cada um mere-
ça análise específica, hátam-
bém o exemplo de dezenas de
cidades que melhoraram o
padrão de vida de seus habi-
tantes depois que promove-
ram sua autonomia política.
Unaí, também no Noroeste
do Estado, por coincidência
ou não, conheceu a prosperi-
dade imediatamente após sua
emancipação, há 50 anos,
afirma o prefeito. O pequeno
distrito, de menos de dois mil
habitantes, tornou-se um dos
maiores produtores de grãos
do País. Hoje, concorrendo
em qualidade de vida com
Paracatu, cidade-mãe e prin-
cipal referência da região,
Unaí concentra, na zona ur-
bana, cerca de 60 mil habi-
tantes, além dos 40 mil que,
estima-se, vivem na zona ru-
ral.

"A emancipação signifi-
cou a valorização e o aumen-
to da produtividade, com a
atração de muitos imigran-
tes", diz o prefeito. "É natu-
ral do habitante do distrito
essa vontade de libertar-se
da administração da matriz.
Para o povo, significa admi-
nistrar o que é seu. Não há,
teoricamente, nada mais de-
mocrático que entregar o po-
der de decidir à comunida-
de", conclui.

Em alguns casos, a eman-
cipação é a única saída
para promover o desen-
volvimento e construir um
sentimento de cidadania
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